ที่ UVRM2564-007
8 มกราคม 2564
เรื่ อง

แจ้ งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรั พย์ โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT) เนื ่อ งจากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติด เชื อ้ ไวรั ส โคโรนา
(COVID-19) โดยการจัด ส่ง รายงานข้ อ มูล ให้ ผู้ ถ ื อ หน่ว ย ทรั ส ต์ ร ั บ ทราบแทนการจัด ประชุม สามัญ ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ประจาปี 2564

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้ างถึง

สารสนเทศถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลขที่ UVRM2563-053 เรื่ อง แจ้ งการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ น
เวนเจอร์ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้จดั การ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรั สต์ ”) ได้ มีมติให้ จดั
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2564 ของกองทรัสต์ ในวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ คลับ ชัน้
8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (“การประชุมสามัญผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ป ระจ าปี 2564”) โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่มี สิท ธิ ในก า รเ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ดั ง กล่ า ว ใ นวั น ที่
4 ธั น วาคม 2563 (Record Date) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึงนัน้
ด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ่ มมีการแพร่ ระบาดระลอกใหม่ และทวี
ความรุนแรงขึ ้นและขยายขอบเขตการแพร่ กระจายโรคออกเป็ นวงกว้ างไปในหลายพื ้นที่ ภาครัฐจึงได้ มีการใช้ บงั คับกฎหมาย
เพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่ ระบาด โดยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 มีการออก ข้ อกาหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) และคาสัง่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 1/2564 เรื่ อง พื ้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็ นพื ้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้ อกาหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 ซึง่ กาหนดให้ พื ้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทังหมดเป็
้
นพื ้นที่ควบคุมสูงสุด และห้ า มจัด กิจ กรรมที่มีค วามเสี่ย งต่อ การแพร่ โรคซึ่ง รวมถึง ห้ า มการจัด ประชุม ด้ ว ย ทัง้ นี ้
มีผลตัง้ แต่วัน ที่ 4 มกราคม 2564 เป็ น ต้ น ไป ดังนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จึงไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจาปี 2564 ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่แจ้ งไว้ เดิมได้ อีกต่อไป
ในการนี ้ ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ สร. 27/2563 เรื่ อง การ
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจาปี ที่จดั ขึ ้นในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 (“ประกาศที่ สร. 27/2563”) โดยอนุโลม และหากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) มีการออกหลักเกณฑ์ ให้ ต้องปฏิบัติอย่างใดอย่ างหนึ่งเพิ่มเติม ผู้จัดการกองทรัสต์ จะ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังกล่าวต่อไป
ดังที่เรี ยนข้ างต้ น ผู้จดั การกองทรัสต์จึงเห็นควรดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.

ยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ประจาปี 2564 ณ วัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้ ชีแ้ จง
ข้ างต้ น
เพื่อเป็ นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ รวมถึงเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทภี่ าครัฐกาหนด

2.

เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ประจาปี 2564 โดยใช้ วิธีการเผยแพร่
ข้ อมูลรายละเอียดวาระการประชุมเพื่อรับทราบแทน
เนื่องจากวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ป ระจาปี 2564 เป็ นการประชุมเพื่อรายงานข้ อมูลให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์รับทราบเท่านัน้ ซึ่งตามประกาศที่ สร. 27/2563 ได้ กาหนดให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์สามารถดาเนินการ
ด้ วยวิธีอื่นแทนการจัดประชุม ได้ ดังนัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการเผยแพร่ รายงานผลการ
ดาเนินงานและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของกองทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2564 โดยมี
วาระทีจ่ ะรายงานดังนี ้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2563

วาระที่ 3

รับทราบงบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

วาระที่ 4

รั บ ทราบการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ส าหรั บ รอบปี สิ น้ สุด วัน ที่
30 กันยายน 2563

วาระที่ 5

รับทราบการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 6

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

รายละเอียดของรายงานผลการดาเนินงานและข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบวาระข้ างต้ นปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2564 และเอกสารแนบที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2563 และได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ รายทีม่ ีรายชื่อ ณ วัน Record Date เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
นอกจากนี ้ กองทรั ส ต์จ ะเปิ ด ให้ ผ้ ู ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ทุก ท่า นที่มี ร ายชื่ อ ณ วัน Record Date สอบถามข้ อ สงสัย

ต่า ง ๆ ได้ ทั ง้ นี ้ กรุ ณ าส่ง ค าถามโดยระบุชื ่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพ ท์ ข องผู้ ส อบถาม พร้ อมค าถามมาทาง
E-mail : ir-uvrm@univentures.co.th ตั ้งแต่วนั ที่ 8 – 26 มกราคม 2564 และกองทรัสต์จะสรุ ปข้ อซักถามและคาชี ้แจงเพื่อ
เผยแพร่ต่อไป
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ชิด และหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะรายงานให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบในลาดับถัดไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด

- ธนะรัชต์ บุญญะโกศล (นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล)
กรรมการผู้จดั การ

